Vi står ved et punkt
store muligheder;
Ingen tid at spilde!

for

Leder fra LaRouchePAC, 28. februar, 2017 – I timerne inden
præsident Donald Trumps første tale til den samlede Kongres i
aften, erklærede højtplacerede gesandter for Rusland hhv. Kina
deres nationers interesse i at samarbejde med USA om
strategiske anliggender. Disse udviklinger er indikerende for
muligheden for at trække verden ud af faren for geopolitisk
konfrontation – i århundreder adelsmærket for britisk
imperiepraksis – og ind i en ny æra for gavnlige relationer
over hele verden. Der er også initiativer til at bryde ud af
det gamle og ind i en ny æra for gensidig, økonomisk fordel –
»win-win«, som den kinesiske præsident Xi Jinping kalder det.
Men tiden er meget kort.
I Moskva i dag talte den russiske viceudenrigsminister Sergei
Ryabkov for Dumaen og erklærede, at Rusland ville hilse USA
velkommen til et samarbejde imod terrorisme, og ligeledes til
at føre en dialog om faren ved atomvåben. Han bekræftede, at
»praktiske forberedelser« til et møde mellem præsident Trump
og præsident Putin var i gang.
I Washington, D.C., mødtes den kinesiske topdiplomat Yang
Jiechi med Trump i Det Hvide Hus, hvor han overbragte hilsner
fra præsident Xi. Han rapporterede Kinas beredvillighed »til
at styrke udvekslinger med USA på alle niveauer, fra toppen og
ned«, og til at »udvide koordination og samarbejde med USA om
bilaterale, regionale og globale spørgsmål …« Der finder
diskussioner
sted
om
et
eventuelt
møde
mellem
statsoverhovederne i maj måned.
Uanset, hvad præsident Trumps nøjagtige ord og understregning
over for Kongressen i aften måtte være, så er det aktuelle

mulighedernes øjeblik manifest og dyrebart. Men intet er
afgjort. Der er andre elementer, der kæmper om dominans, i
spil i Trumps lejr.
Lad os se på USA’s fortsatte involvering i Bush-Cheney-Obamapolitikken med uophørlig krigsførelse i Sydvestasien. I FN’s
Sikkerhedsråd måtte Rusland og Kina her til morgen nedstemme
en uretmæssig resolution for at straffe Syrien, som
Storbritannien og Frankrig havde fremsat, og som USA dumt
støttede. (Resolutionen, der pålægger sanktioner og forbud,
påstår, uden beviser, at den syriske regering bombede sit folk
med gas i 2014 og 2015.) Præsident Putin, fra sit besøg i
Centralasien, talte offentligt i morges og fordømte forsøg på
at indføre sanktioner imod det syriske lederskab. »Jeg mener,
at dette træk er fuldstændigt upassende nu. Det hjælper ikke,
vil ikke hjælpe, forhandlingsprocessen. Det ville kun skade
eller undergrave tilliden under processen.«
Virkeliggørelsen af potentialet for at afslutte den nuværende
æra med krigsførelse og elendighed afhænger af vores egen, og
vore samarbejdspartneres, indgriben. LaRouchePAC vil afholde
en Aktionsdag i denne uge, hvor en styrkeopvisning på Capitol
Hill vil finde sted på onsdag, med delegationer fra østkysten,
og som vil presse på for Kongressens vedtagelse af GlassSteagall, og LaRouches Fire Love. Henved 5.500 underskrifter
for Glass-Steagall er allerede i dag blevet overbragt til
diverse kongresmedlemmer, og til Det Hvide Hus. Hertil kommer,
at dusinvis af udvalgte kongreskontorer modtager kopier af
EIR’s dossier, der blev udgivet i sidste uge, »Obama-Soros
’farvede revolutioner’; Nazi-kup i Ukraine, 2014; USA, 2017?«
Trump selv fordømte Obama og denne flok i den farvede
revolution under et Tv-interview til Fox News, hvor han
refererede til protesterne, de falske nyheder og de uophørlige
anklager om Rusland. Trump sagde: »Jeg mener, at han [Obama]
står bag det. Man ved aldrig præcis, hvad der foregår bag
scenen … jeg mener, at præsident Obama står bag, for hans folk
står helt bestemt bag. Og nogle af disse læk kommer muligvis

fra denne gruppe, hvilket er virkelig alvorligt, for det er
meget dårligt i henseende til national sikkerhed … «
Mange amerikanere begynder nu, for første gang, at se et
’Maidan’ imod deres egen regering. Der er nu planer i gang for
at udgive ’sandhedsdossiers’ i hver af de kommende uger, for
at få sandheden frem om, hvad der blev begået i Afghanistan,
Irak, Libyen, Syrien og Yemen. Serien vil begynde med
dokumentation for folkemordet i Yemen.
Foto: Fra LPAC’s organisering for Glass-Steagall i USA. På
onsdag (1. marts) vil aktivister fra LPAC være talstærkt til
stede ved Capitol Hill for at presse kongresmedlemmer til
snarest at vedtage Glass/Steagall-loven og LaRouches Fire
Love.

